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NORMA ISO 690:2010 

 

COM EVITAR EL PLAGI: ÚS DE CITES I REFERÈNCIES 

Quan fas un treball acadèmic és fonamental identificar clarament quines idees i quina 
informació han sigut preses d’altres fonts i quines són pròpiament producte de l’autor o autora del 
treball. Amb aquest tema aprendràs a fer un ús ètic de la informació i evitar qualsevol tipus de plagi 
mitjançant l’ús de les cites i les referències bibliogràfiques.  

Quan s’usen les paraules o idees d’una altra persona sense esmentar-la, es comet un tipus 
de robatori anomenat plagi. 

 

 

El plagi pot consistir en presentar com a propi un document elaborat per altra 
persona, però també és plagi copiar o parafrasejar idees o textos d’altres fonts i 
incloure-les en un treball propi sense indicar qui és l’autor o l’autora d’eixes idees 
o textos. 

Objectius  
• Actuar de manera responsable, ètica i legal en l´ús de la informació. 

• Identificar correctament i elaborar les referències bibliogràfiques 
corresponents a diferents tipus de documents, d’acord amb un sistema 
normalitzat. 

• Aprendre a utilitzar correctament els sistemes de citació en el text dels 
documents emprats per a fer un treball acadèmic. 

• Elaborar correctament la llista de referències final. 
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A Espanya els drets d’autoria estan protegits per la Llei de propietat Intel.lectual. Pots 
consultar més informació sobre el plagi i els drets d’autoria en la pàgina web sobre la propietat 
intel.lectual. 

 

En la següent imatge pots veure les situacions en què has de citar les teues fonts: 

Has de tindre en compte que… 

Per a evitar el plagi, cada vegada que utilitzes el que ha dit alguna persona o quan 
resumisques o parafraseges informació trobada en llibres, articles, pàgines web, etc. 
has d’indicar sempre la font mitjançant una cita dins del text i la corresponent 
referència, que habitualment apareixerà en l’apartat de referències, al final del 
treball. 
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Citar correctament les fonts consultades per a l’elaboració del nostre treball ens permet: 

 Reconèixer el treball realitzat per altres autors i autores. 

 Evitar el plagi. 

 Facilitar que qualsevol persona puga localitzar les fonts d’informació citades en el 
treball. 

 Atorgar credibilitat i consistència al nostre treball. 

Existeixen diferents estils de citació: alguns són específics de determinades disciplines i altres 
s’utilitzen només en determinades publicacions científiques. 
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En aquesta unitat descriurem les característiques de la norma ISO 690:2010 per a la redacció 
de cites i referències bibliogràfiques.  

 

CONCEPTES BÀSICS 

Per a poder elaborar el teu treball has de tenir clars alguns conceptes bàsics, com són la cita, 
la referència bibliográfica i la diferència entre la llista de referències i la bibliografia. Per a allò, et 
recomanem que revises l’apartat Elaborar cites i referències bibliogràfiques de la web de la BUA. 
Des d’aquesta pàgina també pots accedir als diferents estils de citació que la Biblioteca posa al teu 
abast.  

Els gestors de referències bibliogràfiques són eines que ens donaran suport en la tasca de 
documentar els nostres treballs inserint cites i generant llistes de referències bibliogràfiques. Si vols 
esbrinar com pots gestionar les teues referències bibliogràfiques, consulta l’apartat Gestors de 
referències bibliogràfiques de la nostra web.  

NORMA ISO 690:2010 

Aquesta norma internacional proporciona directrius per a la redacció de cites i referències 
bibliogràfiques de tot tipus de recursos (monografies, publicacions seriades, contribucions, patents, 
materials cartogràfics, recursos electrònics, música, enregistraments sonors, estampes, fotografies, 
obres gràfiques i audiovisuals i imatges animades, etc.), encara que no prescriu un estil concret de 
referència o de cita. 
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Mètodes de cita de la norma ISO 690:2010 

Abans de veure com s’elaboren les cites, les referències i les llistes de referències segons la 
norma ISO 690:2010 ens detindrem en els mètodes de cita que descriu aquesta norma.  

La norma ISO 690:2010 descriu diferents mètodes alternatius relacionant les cites en el text 
amb les referències bibliogràfiques corresponents. En la taula següent podràs veure quins són 
aquests mètodes. 

 

Mètode de cita Forma de la cita en el text 

Mètode nom-data  (Cognoms, any de publicació) 

Exemple: 

(…) criterios de mejora educativa y criterios económicos (Rallo 
Moya et al., 1997) 

Mètode numèric  (número de la cita en el text) 

Exemple: 

(…) criterios de mejora educativa y criterios económicos (4) 

O [número de la cita en el text] 

Exemple: 

(…) criterios de mejora educativa y criterios económicos [4] 

O text número de la cita en el text 

Exemple: 

(…) criterios de mejora educativa y criterios económicos4 

Notes contínues (número de la cita en el text) o 

[número de la cita en el text] o 

textnúmero de la cita en el text  

Depenent del mètode que escollim per a citar dins del text, l’ordenació del llistat de referències del 
nostre treball haurà de fer-se de manera alfabètica o numèrica, segons el quadre següent: 
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Mètode de cita Ordenació de les referències 

Mètode nom-data  Alfabètica en llistat de referències final 

Mètode numèric  Numèric en llistat de referències final 

Notes contínues Numèrica en notes  

 

Mètode numèric. Citar dins del text 

Ací tens algunes pautes per a inserir cites en el text utilitzant el mètode numèric de la norma 
ISO 690:2010. 

 Segons aquest mètode, les cites en el text s’indicaran amb números entre parèntesi 
(n), entre claudàtors [n] o com a superíndexn. La numeració de les cites serà 
consecutiva, seguint l’ordre en què s’esmenten els documents per primera vegada. 
Les cites posteriors al mateix recurs reben el mateix número que la primera cita. 

Has de tenir en compte que… 

En aquest tema utilitzarem el mètode numèric, segons el qual quan citem la font ho 
fem indicant-la amb un número entre parèntesi (n), entre claudàtors [n] o en forma 
de superíndexn, com has pogut deduir de la informació proporcionada en els 
quadres anteriors.. 

En aquest tema utilitzarem per als exemples la numeració entre parèntesi.  
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 Si triem els parèntesis, els claudàtors o els superíndex mantindrem aquest sistema 
al llarg de tot el document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple: 

En els darrers anys, la voluntat d’oferir dades de qualitat i tan completes como fos 
possible ha comportat, d’una banda, la inclusió de nous continguts i la diversificació 
de la informació pública de consulta, i d’una altra, la incorporació d’un marcatge de 
procedencia que serveix als usuaris per ponderar el valor terminològic que poden 
atorgar a les dades que estan consultant (1). 

(…) 

Els avenços tecnològics (aplicacions, diccionaris en línia o en suports digitals, 
l’emmagatzematge de dades en el núvol, etc.) comporten inevitablement canvis en 
la manera de treballar i en la manera d’oferir serveis (1). 

En la llista de referències final: 

1. BOVER, Jordi. i FARGAS i VALERO, F. Xavier. El TERMCAT: trenta anys treballant 
en terminologia. Llengua i ús: Revista técnica de política lingüística [en línea]. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística,, 
2015, núm. 57, pàg. 23-31 [consulta: 16 de novembre 2017]. ISSN:  2013-052X. 
Disponible a: 
http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUS/article/view/300740/390179 
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Exemple: 

En aquell moment l’ús del valencià va ser condicionat per les estructures socials i 
econòmiques de cada territori, generant dues posicions superposades als eixos 
ideològics de dreta, Esquerra i nacionalista  (1). 

(…) 

La creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va fer evolucionar les posicions 
ideològiques relacionades amb la llengua i la identitat valencianes (8). 

En la llista de referències final: 

1. BOVER, Jordi. i FARGAS i VALERO, F. Xavier. El TERMCAT: trenta anys treballant 
en terminologia. Llengua i ús: Revista tècnica de política lingüística [en línia]. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, 
2015, núm. 57, pàg. 23-31 [consulta: 16 de novembre 2017]. ISSN:  2013-052X. 
Disponible a: 
http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/300740/390179 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

8. MAS i FOSSAS, G. Novetats terminològiques en les noves Tecnologies. Llengua i 
ús: Revista tècnica de política lingüística [en línia]. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, 2003, núm. 26, pàg. 64-73 
[consulta: 12 de setembre de 2018]. ISSN: 2013-052X. Disponible a: 
https://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/128137/177491 
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 Quan citem textualment, els números de pàgina, etc. es poden anotar després del 
número de la nota.  

 

 

 Si en un mateix paràgraf citem diversos documents podem indicar-ho amb 
diferents números separats per comes quan són només dos o si no són 
consecutius. Si són més de dos referències consecutives podrem connectar-les 
mitjançant un guionet. 

Exemple: 

De fet, com alguns investigadors han demostrat, “l’accés a la Universitat és un dels 
moments clau en què es poden produir canvis en l’actuació lingüística dels 
parlants, només per darrere de l’accés al món laboral com a moment més 
significatiu” (3, pàg. 114).  
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Mètode numèric. Redactar referències bibliogràfiques: pautes generals 

 

 

Et proporcionem algunes indicacions que et poden ajudar per a la redacció de les referències: 

 S’ha d’usar un esquema uniforme d’estil, format i puntuació per a totes les 
referències incloses en un document. 

Exemple: 

(…) han d’adonar-se que amb el reconeixement, la protecció i la regulació adequada 
i universal dels béns i drets bàsics de la Humanitat milloren, tot d’una, la qualitat de 
la vida de les persones que van i venen dels seus territoris, garantint un millor i 
major desenvolupament social, promovent valors d’integració i Igualtat entre la 
seua població, amb independència del seu origen, doncs si els ciutadans se senten 
segurs i satisfets en els seus drets protegiran i respectaran l’Estat en el qual viuen 
(4-7).  

(…) 

Sense aigua no hi ha vida i sense un reconeixement adequat i universal de la mateixa 
perdem la possibilitat de canvi en la Societat, d’eliminar la dicotomia nord-sud i 
actualment sud-sud també, de garantir el benestar social a escala mundial i, per 
contra, fem créixer sentiments antisocials i de radicalització i açò dins del marc 
d’injustícia, pobresa i desintegracions polítiques actual genera nous conflictes 
avivats per motius ètnics, migracions, interessos econòmics interns i externs (10, 
11). 

Recorda: 

La norma ISO 690:2010 especifica les dades que han de ser incloses en les 
referències bibliogràfiques, determina l’ordre obligatori de los dades que 
componen les referències i estableix les regles per a la transcripció i la presentació 
de la informació. No obstant això, aquesta norma no prescriu la puntuació i l’estil 
tipogràfic que es trie, el qual s’haurà de mantener al llarg de la llista de referències.  
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 Les dades per a redactar les referències s’haurien d’obtenir, sempre que siga 
possible, del document original citat. 

 Les dades extretes d’una font diferent del mateix document es posaran entre 
claudàtors […]. 

A més, és important que tingues en compte les pautes que te proporcionem per a consignar 
els següents elements de la referència: 

 Autoria 

 Títol 

 Dades de publicació 

 

Autoria 

Quan inclogues les dades d’autoria en la redacció de les teues referències has de tindre en 
compte: 

 Els noms  de persona poden ser abreujats amb només les inicials. 

 

 Si la publicació té entre un i tres autors o autores amb el mateix estatus han de ser 
inclosos tots en la referència. 

 

Exemple: 

HERNÁNDEZ TASCÓN, Mauricio. 

També: 

HERNÁNDEZ TASCÓN, M. 
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 El nom del primer autor o autora ha d’aparèixer en ordre invers, és a dir, 
COGNOMS, Nom. La resta d’autors i autores poden aparèixer en ordre directe, és a 
dir, Nom COGNOMS. 

 

 

 

 Si la publicació té més de tres autors o autores i no és possible donar tots els noms 
s’ha de donar el nom de qui apareix en primer lloc seguit de “i altres” o “et al.”. 

 

Exemple: 

IGNATIEVA, Natalia, DURAND, Arnaud i RODRÍGUEZ VERGARA, Daniel.  

Exemple: 

IGNATIEVA, Natalia, Arnaud DURAND i Daniel RODRÍGUEZ VERGARA  

Exemple: 

HEGAZY, Abeer et al.  
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 El nom d’autors o autores secundaris (traductors, editors literaris, compiladors, 
il.lustradors, etc.) pot aparèixer a continuació del títol, amb indicació de la funció 
en la producció del recurs citat. 

 

 Si l’autora és una entitat s’indicarà el seu nom, tal com apareix en la font. 

 

 Si l’entitat està subordinada a una entitat principal o si el seu significat complet 
depèn de la presència del nom de l’entitat principal, aquesta última serà 
consignada abans. 

 

 

Títol 

Quan inclogues el títol en la redacció de les teues referències has de tindre en compte: 

Exemple: 

BRENAN, Gerald. Pensaments en una estació seca. Josep MARCO, traducció i 
introducció… 

Exemple: 

Fundació Mercè Rodoreda 

Exemple: 

Institut d’Estudis Catalans. Xarxa CRUSCAT 
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 Per a escriure el títol es respectarà el criteri d’ús de majúscules de la llengua del 
document citat. 

 

 Els subtítols es poden incloure després del títol, separats por dos punts i espai. 

 

 

 

Dades de publicació 

Quan dones les dades de publicació has de tindre en compte aquestes indicacions: 

 Hem de consignar el lloc de producció tal com apareix en la font. 

 

 

Exemple: 

KUBOTA, Yusuke i LEVINE, Robert. The syntax-semantics interface of ‘respective’ 
predication: a unified analysis in Hybrid Type-Logical Categorial Grammar… 

Exemple: 

FERRANDO FRUTOS, I. Introducción a la historio de la lengua árabe: Nuevas 
perspectivas. Zaragoza: Ignacio Ferrando, 2001. ISBN 84-921588-1-6.  

Exemple: 

DAVIES, A. A Glossary of Applied Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2005. ISBN 0-7486-2294-2. 
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 Si apareixen diversos llocs de publicació només hem de consignar el que apareix en 
primer lloc. 

 

 

 Si apareixen diverses editorials només hem de consignar la que apareix en primer 
lloc. 

 

 

 Si en el document no apareix cap data podem donar una data aproximada entre 
claudàtors anteposant-hi l’abreviatura ca. o seguida del signe d’interrogació, 
[xxxx?] 

Exemple: 

En el document llegim a l’àrea de publicació: 

Cambridge, London, Cumberland: Harvard University Press 

 

En la referència bibliogràfica: 

Cambridge: Harvard University Press 

Exemple: 

En el document  llegim a l’àrea de publicació: 

Boulder (Colorado): Westview 

London: Croom Helm 

 

En la referència bibliogràfica: 

Boulder (Colorado): Westview 
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Exemple: 

CHAMBERLAIN, J. El atraso de España. Valencia: F. Sempere y Compañía [ca. 1919]. 

CHAMBERLAIN, J. El atraso de España. Valencia: F. Sempere y Compañía [1919?]. 

Recorda: 

Les dades usades en una referència s’han d’obtenir del mateix recurs citat sempre 
que siga possible. 

Has de tenir en compte que… 

A més de transcriure les dades dels documents citats en la forma i l’idioma en què 
apareixen en la Font, sempre hem d’adequar la redacció de les nostres referències 
bibliogràfiques a l’idioma en què hem redactat el nostre treball. 

Així, per exemple, si hem redactat el nostre treball en anglès utilitzarem l’expressió 
Available from per a introduir l’adreça electrónica del document i si la llengua en 
què hem realitzat el nostre treball és el valencià utilitzarem l’expressió Disponible 
a. 
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Redactar referències bibliogràfiques segons el tipus de document 

En aquest apartat veurem detalladament i amb alguns exemples la forma de redactar les 
referències bibliogràfiques de diferents tipus de documents: 

 Documents impresos 

 Pàgines web i altres materials d’Internet 

 

Documents impresos 

Llibres 

Les referències de monografies i llibres en format imprès s’elaboren seguint l’esquema 
general següent: 

 

 

 

 

 

Observa: 

Quan utilitzem el mètode numèric, la data de publicació en les referències es 
col.loca a continuació de les dades de lloc i editorial. 

Exemple: 

KING, Stewart. La recuperació de la tradició femenina de la novel.la policíaca 
clàssica en l’obra criminal de Teresa Solana. Lectora: Revista de dones i textualitat 
[en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2015, núm. 21, pàg. 31-44 [consulta: 
2 de novembre de 2017]. ISSN 2013-9470. Disponible en: 
http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/105.000002447/17654 

COGNOMS, Nom. Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial, any. 
Identificador normalitzat (ISBN, etc.).  
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COGNOMS, Nom BERNSTEIN, Leonard 

Títol del llibre El maestro invita a un concierto 

Edició 

(Obligatori si no és 1ª 
edició) 

5ª ed. 

Lloc: Editorial Madrid: Siruela 

Any 2006 

ISBN (si hi és disponible) ISBN 978-84-7844-701-5 
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Capítols de llibres 

Les referències bibliogràfiques de capítols de llibres o contribucions a una obra 
(comunicacions a actes de congressos, etc.) es fan segons l’esquema general següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així hauríem de redactar la referència: 

BERNSTEIN, Leonard. El maestro invita a un concierto. 5ª ed. Madrid: Siruela, 2006. 
ISBN 978-84-7844-701-5.  

Recorda: 

Caldrà consignar l’edició només en el cas que no siga la primera. 

COGNOMS, Nom. Títol de la part. A: Nom COGNOMS (si l’autoria de la contribució 
no coincideix amb l’autoria de l’obra completa), Títol del llibre. Edició. Lloc de 
publicació: Editorial, any, pàgina inicial-pàgina final del capítol. Identificador 
normalitzat (ISBN, etc.).  
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COGNOMS, Nom 
(autor/a del capítol) 

BOEKAERTS, Monique 

Títol del capítol La evaluación de las competencias de autorregulación del estudiante 

A: A: 

COGNOMS, Nom 
(autor/a del llibre) 

Obligatori en cas que 
l’autor o autora del 
capítol no coincidís amb 
l’autor o autora del llibre 

MONEREO, Carles, coord. 

Títol del llibre Pisa como excusa: Repensar la evaluación para cambiar la enseñanza 

Edició 

(Obligatori si no és 1ª 
edició) 

- 

Lloc: Editorial Barcelona: Graó 

Any 2009 

Interval de pàgines del 
capítol (pàg. x-z) 

pp. 55-69 

ISBN (si en té) ISBN 978-84-7827-706-3 

 

 

Així hauríem de redactar la referència bibliogràfica: 

BOEKAERTS, Monique. La evaluación de las competencias de autorregulación del 
estudiante. En: MONEREO, Carles, coord. Pisa como excusa: Repensar la evaluación 
para cambiar la enseñanza. Barcelona: Graó, 2009, pàg. 55-69. ISBN 978-84-7827-
706-3.  
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Articles de revista 

Les referències bibliogràfiques dels articles de revista s’elaboren d’acord amb l’esquema 
següent: 

 

 

 

 

 

 
 

 

COGNOMS, Nom  KELCHTERMANS, Geert 

Títol de l’article Teacher vulnerability: Understanding its moral and political roots 

COGNOMS, Nom. Títol de l’article. Títol de la revista. Lloc: Editorial, data de 
publicació, volum (número), pàgina inicial-pàgina final de l’article.  Identificador 
normalitzat (ISSN).  



Citar la informació. Norma ISO 690:2010  
 

 

    pàg. 25 

Títol de la revista: Cambridge Journal of Education 

Lloc: Editorial Cambridge: University of Cambridge. Faculty of Education 

Any 1996 

Volum (número) 26(3) 

Interval de pàgines de 
l’article capítol (pàg. x-z) 

pàg. 307-323 

ISSN (si hi és) ISSN 0305-764X 

 

 

 

 

 

Així hauríem de redactar la referència bibliogràfica: 

KELCHTERMANS, Geert. Teacher vulnerability: Understanding its moral and political 
roots. Cambridge Journal of Education. Cambridge: University of Cambridge. Faculty 
of Education, 1996, 26(3), pp. 307-323. ISBN 0305-764X. 

Recorda: 

En la descripció de publicacions seriades, el terme “volum” o l’abreviatura (“vol.”, 
“v.”) i els termes que designen parts més petites, com número o l’abreviatura 
(“núm.”, “n.”) es poden ometre i es pot distingir tipogràficament el volum en 
negreta i el número –si n’hi ha- entre parèntesi. 

Exemple: 

26 (3) 
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Pàgines web i altres materials d’Internet 

Les referències dels documents accessibles en Internet segueixen, en general, els mateixos 
esquemes dels documents impresos. No obstant això, cal afegir algunes dades que ens revelen el 
caràcter digital d’aquests recursos d’informació i que ens ajuden a poder localitzar-los: 

 Designació específica de material [en línia] a continuació del títol del document. 

 Data en què es va consultar el document, entre claudàtors i precedida de la paraula 
“consulta” o terme equivalent. [consulta: 2 de juliol de 2018] a continuació de la 
data de publicació del document. 

 DOI, URI o URL precedida de l’expressió “Disponible a” o equivalent. És preferible 
el DOI o un altre identificador persistent a una URL, que pot canviar. 

 Per a evitar interferències en l’enllaç es recomana no posar punt després de 
l’adreça web. 

En aquest bloc de continguts descriurem la redacció de referències de quatre tipus de 
documents en Internet: 

Llibres 

Les referències bibliogràfiques dels llibres en Internet s’elaboren d’acord amb l’esquema 
següent: 

 

 

 

 

 

COGNOMS, Nom. Títol del llibre [en línia]. Edició. Lloc: Editorial, data de 
publicació [data de la consulta: dia mes any]. Identificador normalitzat (ISBN, 
etc.). Disponibilitat i accés. Qualsevol altra informació addicional que s’afegirà en 
el lloc més adequat. 
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COGNOMS, Nom  DEGLI ESPOSTI, Mirko, ALTMANN, Eduardo G. i PACHET, François, eds. 

Títol del llibre Creativity and Universality in Language 
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[en línia]: [en línea] 

Edició 

Obligatori si no és la 
primera edició 

- 

Lloc: Editorial Cham: Springer International Publishing 

Any (última actualització) 2016 

[Data de consulta] [consulta: 2 de novembre de 2017] 

ISBN (si en té) ISBN 978-3-319-24401-3 

Disponibilitat i accés Disponible a: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-24403-7 

 

 

 

Capítols de llibres 

Les referències bibliogràfiques de capítols de llibres en internet s’elaboren d’acord amb 
l’esquema següent: 

 

 

 

 

 

Així hauríem de redactar la referència bibliogràfica: 

DEGLI ESPOSTI, Mirko, ALTMANN, Eduardo G. i PACHET, François, eds. Creativity and 
Universality in Language [en línia]. Cham: Springer International Publishing, 2016 
[consulta: 2 de novembre de 2017]. ISBN 978-3-319-24401-3. Disponible a: 
http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-24403-7 

COGNOMS, Nom. Títol del capítol. A: Nom COGNOMS. Títol del llibre [en línia]. 
Edició. Lloc: Editorial, data de publicació, pàgina inicial-pàgina final del capítol 
[data de la consulta: dia mes any]. Identificador normalitzat (ISBN, etc.). 
Disponibilitat i accés. Qualsevol altra informació addicional que s’afegirà en el lloc 
més adequat. 
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COGNOMS, Nom 
(autor/a del capítol) 

COOPER, Steven J. 

Títol del capítol Pharmacology of Food, Taste and Learned Flavor Preferences 

A: A: 

Nom COGNOMS (autor/a 
del llibre) 

KIRKHAM, Tim C. y Steven J. COOPER, eds. 

Títol del llibre Appetite and Body Weight 

[en línia]: [en línia] 

Edició 

 

- 

Lloc: Editorial New York: Elsevier 

Any (última actualització) 2007 

Interval de pàgines del 
capítol 

pàg. 217-245 

[Data de consulta] [consulta: 3 de juliol de 2018] 

ISBN (si en té) ISBN 978-0-12-370633-1 

Disponibilitat i accés Disponible a: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123706331500098 
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Articles de revista 

Les referències bibliogràfiques dels articles de revistes en Internet s’elaboren d’acord amb 
l’esquema següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Així hauríem de redactar la referència bibliogràfica: 

COOPER, Steven J. Pharmacology of Food, Taste and Flavor Preferences. A KIRKHAM, 
Tim C. y Steven J. COOPER, eds. Appetite and Body Weight. New York: Elsevier, 2007, 
pàg. 217-245 [consulta: 3 de juliol de 2018]. Disponible a: 
https://wwwsciencedirect.com/science/article/pii/B9780123706331500098 

COGNOMS, Nom. Títol de l’article. Títol de la revista [en línia]. Lloc: Editorial, data 
de publicació, volum (número de fascicle), pàgina inicial-pàgina final [data de la 
consulta: dia mes any]. Identificador normalitzat (ISSN). Disponibilitat i accés. 
Qualsevol altra informació addicional que s’afegirà en el lloc més adequat. 
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COGNOMS, Nom 
(autor/a de l’article) 

LANGE, Benjamin P., ZARETSKY, Eugen i EULER, Haral A. 

Títol de l’article Pseudo Names Are More Than Hollow Words: Sex Differences in the Choice of 
Psedonyms. 

Títol de la revista Journal of Language and Social Psychology 

[en línia]: [en línia] 

Lloc: Editorial Washington: SAGE Publications 

Any o última 
actualització 

2016 

Volum (número) 35 (3) 

Interval de pàgines de 
l’article  

pàg. 287-304 
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[Data de consulta] [consulta: 2 de novembre de 2017] 

ISSN (si en té) ISSN 1552-6526 

Disponibilitat i accés Disponible a: http://jls.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0261927X15587102 

 

 

Pàgines web 

Les referències bibliogràfiques de llocs web s’elaboren d’acord amb l’esquema següent: 

 

Així hauríem de redactar la referència bibliogràfica: 

LANGE, Benjamin P., ZARETSKY, Eugen I EULER, Harald A. Pseudo Names Are More 
Than Hollow Words: Sex Differences in the Choice of Pseudonyms. Journal of 
Language and Social Psychology [en línea]. Washington: SAGE Publications, 2016, 
35 (3), pàg. 287-304 [consulta: 2 de novembre de 2017]. ISSN 1552-6526. Disponible 
en: http://jls.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0261927X15587102 

ENTITAT/COGNOMS, Nom. Títol del lloc web [en línia]. Editorial (lloc principal), 
data [data de la consulta: dia mes any]. Disponibilitat i accés. Qualsevol altra 
informació addicional que s’afegirà en el lloc més adequat. 
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COGNOMS, Nom / 
Entitat  

--- 

Títol de la pàgina web BBC History 

[en línia]: [en línea] 

Editorial BBC 

Any (última actualització) 2018 

[Data de consulta] [consulta: 21 de setembre de 2018] 

Disponibilitat i accés Disponible a: https://www.bbc.co.uk/history 
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Ordenar la llista de referències final 

Les referències dels recursos citats en el text es presentaran en una llista ordenada 
numèricament, on cada número correspon al número assignat al recurs citat en el dit text. 

 

 

Així hauríem de redactar la referència bibliogràfica: 

BBC History [en línia]. BBC.com, 2018 [consulta: 21 de setembre de 2018]. 
Disponible a: https://www.bbc.co.uk/history 

Recorda… 

Segons el mètode numèric de la norma ISO 690:2010 la llista de referències final 
s’ordenarà numèricament, segons l’ordre en què els documents han sigut citats per 
primera vegada en el text. 
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Exemple: 

En el text: 

Bona part de l’anàlisi sobre el valor de la llengua com a capital cultural en els estats 
nació industrialitzats des d’una perspectiva polític-econòmica s’ajusta com l’anell 
al dit al model de la minorització (1). 

El model d’establiment i minorització ha de ser enriquit amb idees como la 
pluralitat d’actors i d’interessos en la política lingüística, l’impacte de les 
Tecnologies en entorns comunicatius i les nocions de compromís i cooperació (2, 
3). 

Un model de l’establiment i la minorització de les llengües que incorpore la noció 
de límits intergrupals i l’impacte de les Tecnologies lingüístiques en l’ecosistema 
comunicatiu explicarà de manera raonable l’evolució macrosociolingüística de les 
societats (4-6). 

Referencias 

1. CONILL, Josep J. Del conflicte lingüístic a l’autogestió: materials per a una 
sociolingüística de la complexitat [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans, 2007. ISBN 9788472839519.  

2. MIRALLES VILA, Clara, Models matemàtics en la convivència de llengües. 
Revista de Llengua i Dret. Blog [en línia], 13 de novembre de 2014 [consulta: 
14 de setembre de 2018]. Disponible a: http://eapc-
rld.blog.gencat.cat/2014/11/13/models-matematics-en-la-convivencia-de-
llengues-el-cas-valencia-clara-miralles/ 

3. FISHMAN, Joshua A., ed. Can threatened languages be saved?: Reversing 
language shift revisite. A 21st century perspective. Clevedon: Multilingual 
Matters, 2001. ISBN 1-85359-493-8. 

4. … 

5. … 

… 
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PER A FINALITZAR 

En aquesta unitat hem descrit les característiques fonamentals de la norma internacional ISO 
690:2010 per a l’elaboració de cites i referències bibliogràfiques.  

Has après a: 

 Citar dins del text segons el mètode numèric de la norma ISO 690:2010. 

 Elaborar la llista de referències final segons aquest mètode. 

 Redactar les referències bibliogràfiques de diferents tipus de documents. 

 

 

 

REFERÈNCIES 

1. ISO 690:2010. Information and documentation: Guidelines for bibliographic References 
and Citations to information Resources. Geneva: International Organization for 
Standardization, 2010. 

2. UNE ISO 690. Información y documentación: Directrices para la elaboración de 
referencias bibliográficas y de citas de recursos de información. Traduïda de la norma ISO 
690:2010. Madrid: AENOR, 2013. 

Per a saber-ne més… 

Si vols conèixer més a fons la norma ISO 690:2010 et recomanem consultar-la. 

Norma UNE ISO 690:2010. Información y documentación. Directrices para la 
redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información. 

Per a accedir al text d’aquesta norma contacta amb la Biblioteca Politècnica i de 
Ciències de la Salut. 

També et recomanem consultar la guia completa sobre la norma que ha elaborat 
la BUA. 


